
שנדמה  מפני  רק  אותם  שמפסידים  מאוד  חשובים  דברים  ישנם 
כאילו יש אותם זה מכבר, אחרי שמפסידים מבינים עד כמה הם 
שאי  כך  כל  חיוניים  דברים  להיות  עשויים  אלו  ויקרים.  נדירים 
אפשר לחיות בלעדיהם, ולמרות זאת ואולי דווקא בשל זאת נדמה 

לנו כאילו הם הדבר הכי מובן מאליו, וזה גורלה של האמונה. 
למי חסרה אמונה – אולי לאנשים הלא מאמינים? אנחנו סבורים 
מאז  עימנו  ישנו  שבוודאי  ביותר  הבסיסי  הנכס  היא  שהאמונה 
ומעולם. אבל במרוץ החיים והניסיונות, מי שליבו ער רואה ומבין 
שהאמונה מתקיימת בנו בנס תמידי, אף רגע של אמונה אינו מובן 
אמונה  פיסת  כל  על  תודה  אסירי  להיות  צריכים  אנחנו  מאליו, 
ולהתחנן לא לאבד אותה בשום מצב. ובפרשת השבוע יש לנו את 

אחד המחנכים הגדולים לעניין זה – כלב בן 
יפונה.

        

המרגלים,  מעשה  את  מעלה  שלח  פרשת 
התוצאות איומות וההשלכות מלוות אותנו 
ארץ  על  הדיבה  הוצאת  חטא  היום.  עד 
ישראל וכפיות הטובה של העם המתמרמר 
הנסיבות  אבל  הנפש,  את  מטלטלים 
שהובילו לשם ראויות שיעוררו שימת לב. 
הכל מתחיל בבקשת העם לשלוח מרגלים 
שיתורו את הארץ המובטחת, הקב"ה נענה 
איני  אני  כלומר  לך',  'שלח  ואומר  למשה 

זקוק למרגלים ואם רצונך שלח אתה. 
קלה  לארץ  שהכניסה  בגלל  לא  מיותרת  היתה  הריגול  פעולת 
ופשוטה, אלא דווקא מפני שהיא בלתי אפשרית. בלי נס אי אפשר 

להיכנס לארץ אז מה יועילו לכם מרגלים!

עצת מרגלים
מאחורי שליחת המרגלים עומדת חולשה באמונה, וזו גם הסיבה 
לדיבורי הלשון הרע שהם מביאים עימם בשובם ממסעם. חלישות 
נגרמת  מקומות,  במספר  נתן  רבי  זאת  שמסביר  כפי  האמונה, 
דווקא ממדרגתו הרמה של דור המדבר. הם היו ברי דעת, אנשים 
גדולים, האמונה נראתה להם משהו פשוט מדי שאין צורך בנס 
כדי לזכות בו, והמחשבה הזו התלבשה בכל הגישה שלהם לארץ 
מהמקום  יותר  נמוך  במקום  נמצאת  ישראל  ארץ  המובטחת. 
למטה,  ממוקמת  האמונה  המדבר,  דור  הסתגלו  אליו 
חשיבותה גבוהה עד מאוד אבל היא מונחת למטה, קרוב 

לאדמה.
מדי,  פשוטה  למרגלים  נראתה  ישראל  ארץ 
אווירת  את  ביכרו  הם  וגשמית,  ארצית 
הרז  אפופת  המדבר 

והסוד. כמו הציבור ששלח אותם, גם המרגלים זלזלו בארץ ישראל 
כי חשבו אותה לטבעית וארצית, הם לא השכילו להבין עד כמה 
ניסית היא הארץ, דהיינו עד כמה לא פשוט לזכות לאמונה פשוטה.
בתוך כל סיפור הריגול והזלזול בארץ ובאמונה זוהרות שתי דמויות 
יפונה, שניהם לא  בן  וכלב  נון  בן  יהושע   – שלא היו באותה עצה 
נטלו חלק בעצת המרגלים, לחמו על כבודה של הארץ וניסו בכל 
רבינו  משה  בזכות  ניצל  יהושע  האמונה.  את  לעם  להחזיר  תוקף 
מרגלים,  מעצת  יושיעך  י-ה  עליו  והתפלל  לשמו  אות  שהוסיף 
כלב בן יפונה ניצול בזכות שלא היה לו על מי לסמוך. ולפיכך הוא 

משמש עבורנו אות ומופת.

האנשים שחיו
בכוונת  שכשהרגיש  כלב  על  מספרים  חז"ל 
לחברון  לבדו  והלך  אותם  נטש  המרגלים 
להשתטח על קברי אבות. חברון היתה עירם 
רווי  מקום  ותלמי,  שישי  אחימן  הענקים  של 
הקדוש  הזוהר  לבדו,  לשם  הלך  וכלב  סכנות, 
מציין על כך 'מאן דאיהו בדוחקא לא אסתכל 
שום  על  מסתכל  לא  בדוחק  ששרוי  מי  מידי' 
דבר. הפחד ירתיע את מי שסבור שמצבו טוב, 
אבל מי ששרוי כבר בסכנה קיומית איזה פחד 
היה  יפונה  בן  כלב  אותו.  להרתיע  עוד  יכול 
שרוי בדוחק כל כך גדול, בסכנה כה מוחשית, 

עד שעיר הפחדים והסכנות לא יכולה היתה להיות מסוכנת יותר.
לאבד  הפחד  היתה  לחברון  יפונה  בן  כלב  את  שדחקה  הסכנה 
למרות  המרגלים  שאר  ידעו  שלא  מה  את  ידע  כלב  האמונה.  את 
רגע   ובכל  תמידי  נס  היא  שהאמונה  ידע  הוא  הרוחנית,  גדולתם 
עלולה חלילה להיאבד, והוא ידע גם שאיש לא יבטיח לו שברגע 
יחזיק בחבל האמונה.  יהיה מאמין, שבניסיון הבא הוא  הבא הוא 
כלב ידע לתת לאמונה את כבודה הראוי, הוא זעק נואשות לאמונה, 
ולפיכך יהושע בן נון וכלב בן יפונה 'חיו מן האנשים', מכל המשלחת 
הנכבדת רק שניים היו אנשים חיים, אנשים שהאמונה חיה בליבם.
חטא המרגלים עורר קצף גדול ומשה רבינו השתדל רבות להסיר 
חרון אף והשי"ת נענה לו ואומר 'ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את 
כל הארץ', רבי נתן עומד על המילים הללו שמבטאות את תכלית 
הארץ,  כל  את  למלאות  רוצה  אני  ישראל.  לארץ  הכניסה  כוונת 
אומר לו השם, לשם כך נבראה ארץ ישראל. מידת האמונה נמצאת 
לאלוקותו  לגרום  שמסוגלת  היחידה  המידה  היא  אבל  למטה, 
יתברך למלאות את כל הארץ. מי שידע לייקר את המטרה הזו הוא 

ייכנס לארץ. 
)ע"פ ליקו"ה חובל בחברו ג', ונדרים ג'(

מי שמאמין, מפחד שלא לאבד

ושולחיהם  המרגלים 
להעריך  ידעו  לא 
ואת  ישראל  ארץ  את 
נראתה  היא  האמונה, 
מדי. טבעית  להם 
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נדמה לנו שהאמונה מובנת מאיליה, והאמת שהיא נס תמידי, צריך הרבה להתחנן לזכות לאמונה חיה ואמתית.

כשתזכור שהכל בהשגחה
לא תצטער כלל!

יום ד' י"א טבת ת"ר. 

מבלבול  ביותר  גדול  צערי  כולם  ...ועל 
הדעת והקטנות השכל שנקטן אצלכם 
וכמבואר  מהכל.  קשה  הדעת  חסרון  כי  עי"ז, 
מיני  כל  של  הצער  שעיקר  הקדושים,  בדבריו 
אם  כי  הדעת,  חסרון  רק  הוא  וחסרונות  ייסורים 
יתברך  יודע שהכל בהשגחתו  והיה  היה הדעת שלם, 
היה  אדרבה,  כלל,  מצטער  היה  לא  בוודאי  לטובה, 
מלא שמחה מכל היסורים וההרפתקאות העוברים 
עליו, כי כל מה דעבד רחמנא לטב עביד, כי כוונתו 

יתברך בוודאי לטובה נפלאה.

ייסורים,  מלא  אדם  שכל  רואים  שאנו  ובפרט 
רבה  במדרש  שכתוב  וכמו  הספרים,  בכל  כמובא 
רחמים'(,  לכם  יתן  שדי  'ואל  פסוק  על  צ"ב  פרק  מקץ  )פרשת 

וז"ל: אמר רבי אלכסנדרי אין לך אדם בלא ייסורים, 
אשריו לאדם שיסורים באים עליו מן התורה )כלומר 

על ענייני עבודת ה'( שנאמר ומתורתך תלמדנו.

וכבר ידעתם שכל המניעות הם רק מניעות המח, 
כי מי שדעתו ומוחו חזק בהאמת לאמיתו, בוודאי 
ותלאות  הרפתקאות  משום  רעיוניו  יבהלוהו  אל 
דעת איש  יעלה על  לא  בוודאי  כי  עליו,  העוברים 
הישראלי כשבא עליו איזה צרה ח"ו - אפילו בגוף 
שזה   - הקל  בממון  שכן  מכל  רח"ל,  ח"ו  ובבנים 
מחמת שהניח תפילין או פיזר לצדקה וכיוצא בזה. 
אל  נותן  פשוט,  איש  אפילו  הכשר  איש  אדרבה, 
שמיעט  מחמת  הוא  ח"ו  וייסוריו  צרתו  שכל  לבו 
הראויה,  בכוונה  תפלין  הניח  שלא   - ה'  בעבודת 
צדקה  נתן  ולא  פעמים,  כמה  מהם  דעתו  והסיח 
עשה  ]לא  עבד  לא  למעבד  וכדבעי  שלם,  בלב 

בשלמות כמו שהיה ראוי לו לעשות[.

תהלה  בלבי  יש  זה  בעניין  בדברים  להאריך  והנה 
דברים  מילים,  מלא  בטני  הנה  לדבר,  הרבה  לאל 
יספיקו  לא  אך  בעזהי"ת,  ובהירים  וזכים  אמתיים 
ע"י  קצת  ידעתם  וכבר  לבארם,  יריעות  המון 
בחסדי  בהם  שחידשנו  מה  וע"י  הקדושים,  ספריו 
ואמץ  חזק  וחביבי  ידידי  ועתה  יתברך.  נפלאותיו 

עצמך.

נתן מברסלב



צדקה, אא

תורת ארץ ישראל אחי היקר! 

רביז"ל סיפר לנו מעשה נפלא מענין רב אחד, שלא היה לו בנים, אחר 

ולמד  בעליה  יושב  והיה  אותו,  והשיא  אותו  וגידל  יחיד  בן  לו  היה  כך 

כדרך אצל הגבירים, והיה לומד ומתפלל תמיד, רק שהיה מרגיש בעצמו 

שחסר לו איזה חסרון, ואינו יודע מהו, ולא היה מרגיש טעם בלימודו 

ובתפילתו, וסיפר לפני שני אנשים בני הנעורים, ונתנו לו עצה שיסע 

לאותו צדיק" )סיפורי מעשיות ח'(.

האדם  חש  כאשר  לפעמים  כי  זה,  במעשה  רביז"ל  למדנו  גדול  וסוד 

בחסרונותיו,  סיפוקו  חוסר  את  הוא  תולה  חיות,  והעדר  סיפוק  בחוסר 

באמת  אך  ותכלית.  הספק  שום  ללא  ימיו  עוברים  כי  לחשוב  ומדמה 

את  שרואה  ומה  מאומה  מספיק  שאיננו  לאדם  שנדמה  בעצמו  זהו 

חסרונותיו, כל זה נובע בעצם ממה שאין לו חיות וסיפוק מהקדושה. 

והיה מרגיש  ותפילה  שהיה עוסק תמיד בתורה  בן הרב  כדוגמת  והוא 

חסרון. 

העצה להרגשת חוסר סיפוק היא, נסיעה והתקרבות לצדיק. כי הצדיקים 

כי  באמת.  ה'  עבודת  מהי  שידע  הדעת,  אור  אל  צוהר  לאדם  פותחים 

עבודת ה' איננה עניין של תחרות בהספקי עשיה, רק כל תכליתה להביא 

את האדם לראות ולהרגיש בליבו את אור האמונה הקדושה, עד שיהיה 

כאילו הוא רואה את השי"ת בעיניו, שירגיש השראת השכינה השוכנת 

עליו בעת עסק התורה וקיום המצווה. "ועל כן אומרים קודם כל מצווה 

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה כי עיקר כוונתנו בכל מצוותינו 

כדי להמשיך עלינו אמונה הזאת" )הל' משא ומתן ד'(. 

ומצווה. הרי שכלליות  כל מצווה  יודעים את סודה של  אין  ואף כאשר 

הכוונה היא 'לייחד קודשא בריך הוא ושכינתיה', שיכוון שעל ידי אותה 

המצווה תתחזק בלבבו ההתקשרות וההתייחדות עמו ית'.

להאמין  שיתעורר  מה  כפי  עצמו,  על  זאת  להמשיך  יכול  אחד  וכל 

שהשי"ת  שבוודאי  בעצמו  להאמין  וביותר  שעושה,  המצווה  בקדושת 

הלב  מתעורר  ובזה  עמה,  ומתענג  שעושה  המצווה  על  כעת  מסתכל 

לדביקות ולנועם אלוקי.

****

והנה אם בטרדות הגשמיות צריך האדם בטחון בהשגחת השי"ת עליו. 

בעסק המצוות נצרך בטחון הזה על אחת כמה, לדעת ולהאמין שהשי"ת 

משגיח בוודאי עליו, וזהו עיקר ויסוד קיום התורה הקדושה.

אך כל זה תלוי בהתקרבות לצדיקים "כי הם עושים גבול וזמן לבל יהיה 

בבחינת צמאון" )תורה ע"ו(, כי ככל שהאדם מתקרב יותר ויותר לצדיק 

ועוסק בספריו הקדושים, כך מתעורר בנשמתו הרצון הפנימי להרגיש את 

אור האמונה. ומשום כך בכל לימוד ובכל דבר מצווה שעושה הוא מצמצם 

יתברך  שכינתו  שורה  ממש  זה  שברגע  להאמין  שעושה,  מה  לתוך  מחשבתו 

עליו. וממילא אין הוא עסוק וטרוד במה שצריך לעשות אחר כך. 

אך כאשר ביסוד עבודת השי"ת לא נמצא הרצון הזה. אזי עבודת האדם נעשית כולה 

מתוך צמאון, שרוצה תמיד עוד ועוד ולעולם איננו רווה, ולעולם נדמה לו שהסיפוק נמצא 

במקום אחר. בעת התפילה חושב מהתבודדות, ובשעת ההתבודדות חושב מהלימוד, ובעת הלימוד 

חושב מההספק שבסיום הלימוד, וכשמסיים הלימוד רוצה לילך לביתו. וכאשר עסוק הוא במצות חסד לסייע 

לבני ביתו או בהכנות לשבת וכדו', נדמה לו שמבטל תורה. כך חוזר הגלגל ומתגלגל סביב עצמו יום יום "בבוקר תאמר 

מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בוקר" - עד שבאמת איננו מרגיש טעם בעבודתו, וגם הקצת שעושה נעשה מזולזל 

אצלו, עד שמאבד את החשק בעבודת הבורא.

לעומת זאת המקורב לצדיק האמת מקבל טעם אחר לגמרי בעבודת ה'. כי הוא מרוכז תמיד רק במה שעושה עכשיו, 

משום שמגמתו אחת היא 'לחזות בנועם ה'', ונועם ה' נמצא תמיד בכל מצווה ומעשה טוב.

ואף כי בוודאי צריך להשתוקק לזכות תמיד לעוד ועוד. אך לא פחות מכך יש צורך לדעת גם למצוא. כי אם לא כן דומה 

הוא לצמא המבקש להרוות צמאונו במים מרים. 

על פי זה מדויק מאד הלשון בזמר ידיד נפש: 'נפשי חולת אהבתך אנא אל נא רפא נא לה בהראות לה נועם זיוך'. כי אף 

שצריך 

להיות חולת אהבתו יתברך, ולהתרפק בשברון לב לבקש את קרבתו יתברך, עם כל זה עיקר רפואת נפשנו היא לראות 

בנועם זיוו, למצוא תיכף בכל מה שעושים את הנחת שיש להשי"ת מעבודתו במה שכבר זכה לקיים. ובפרט בזה 

השעה.  בזאת  ה'  קרבת  מצא  וכבר  הכלי  נשלם  בזה  כי  יתר,  מצמאון  יצא  ובזה  יתברך.  אליו  לכסוף  שזוכה  בעצמו 

)מעניין לציין שבניגון המיוחס לר' סנדר טיראוויצער 'כאיל תערוג', עיקר התנועה איננה בתיבות צמאה נפשי אלא 

בתיבות מתי אבא ואראה(. 

)על פי תורה ע"ו וליקו"ה מו"מ ד'( 

מתוך הספר החדש 'משיב נפשי' פירוש על ספר משיבת נפש, מבית 'עלה לתרופה'

"שלח לך אנשים… איש אחד למטה אבותיו תשלחו 

וכו' עלו זה בנגב, ועליתם את ההר"

יהודי לעלות ולהתעלות מעלה מעלה  כי צריך כל 

ולעשות  עליה,  מעל  עליה  מדריגה,  אחר  מדריגה 

על,  אל  למעלה  ולהעפיל  ושטייגע'ן  שטייגען 

להגיע לרום פיסגת ההר, בתורה ועבודת ה', קדושה 

וטהרה ומידות תרומיות, שזה בחינת "עלו זה בנגב 

ועליתם את ההר".

רעים  תרין  הם  הקדושה  ותורתינו  ישראל  ארץ  כי 

יחד,  ומחוברים  ודבוקים  וכרוכים  מתפרשים,  דלא 

אתה  תהלים קה(  טוב  )מדרש שוחר  חז"ל  וכמ"ש 

בארץ  בתורה  עסוק   - השכינה  את  לראות  מבקש 

זימנא  כל  קמא.(   – )נשא  בזוה"ק  ואיתא  ישראל, 

כנסת   – באורייתא  ואשתדלו  בארעא  דישראל 

ישראל עמהון.

ואמרו )בר' טז( אין תורה כתורת ארץ ישראל, ואין 

)ילקוט  אמרו  וכן  ישראל,  ארץ  כחכמת  חוכמה 

שמעוני, פ' שלח, סי' תשמג( בגוים אין תורה )איכה 

ב-ט(, מכאן שהתורה בארץ ישראל.

)ירושלמי ברכות פ"א( אם לא הזכיר תורה  ואמרו 

– מחזירין אותו,  נודה לך שבבהמ"ז(  )ברכת  בארץ 

ושם מצטט את הפסוק )תהלים קה-מה( ניתן להם 

ארצות גוים… בעבור ישמרו חוקיו ותורתיו ינצורו.

צריך   – דרכיה  וקדושת  תורה  להשיג  כדי  והנה 

לעמול ולהזיע, ולמעט בתפנוקים, ולהתמסר אליה 

בכל לבו, וכנפסק  בשו"ע )יו"ד סי' רמו, סכ"א( וז"ל 

עצמו  שמתרפה  במי  מתקיימים  תורה  דברי  אין 

אכילה  ומתוך  עידון  מתוך  בלומדים  ולא  עליהם, 

ושתיה אלא במי שממית עצמו עליה, ומצער גופו 

לעפעפיו,  ותנומה  לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד, 

האדם  יחשוב  ולא  וז"ל  הרמ"א  מו"ז  והוסיף 

עם  וכבוד  עושר  ולקנות  בתורה  לעסוק 

אינו  זו  מחשבה  שמעלה  מי  כי  הלימוד, 

יעשה  אלא  תורה,  של  לכתרה  זוכה 

ארעי,  ומלאכתו  קבע  תורתו 

עט  מ י ו

בעסק ויעסוק בתורה. ע"כ.

וע' במס' סנהדרין )דף קיא.( לא תמצא תורה במי 

עלו  בחינת  הוא  זה  שכל  עליה.  עצמו  שמחיה 

לכתרה  להגיע  שכדי  ההר",  את  ועליתם  בנגב  זה 

הנגב  דרך  לעבור  צריך  ולהתעלות,  תורה  של 

והיובש, בחי' בלי תפנוקים של אכילה ושתיה וכו', 

וחדשות  וחוץ,  פנים  חדשות  לדעת  שקיקה  בלי 

המקוה והכפר. בלי טירדות וענינים, אלא להתמסר 

למשימה.

בחורים  נסעו  אלינו  הסמוכים  שבדורות  וכמו 

בגשמיות,  כלום  בה  הי'  שלא  לישיבה,  צעירים 

ועמלו בתורה מתוך צער, אבל מתוך חשק ואהבת 

התורה, שזה בחי' מ"ש חז"ל )ברכות סג.( אין דברי 

עליה,  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימים  תורה 

כי ימות  שנאמר )במדבר יט-יד( זאת התורה אדם 

באוהל. ואמרו שם, )משלי ל, לג( כי מיץ חלב יוציא 

חמאה וכו', במי אתה מוציא חמאה של תורה? במי 

שמקיא חלב שינק משדי אמו, עליה.

של  דרכה  היא  כך  מ"ד(  פ"ו  )אבות  חז"ל  מ"ש  וזה 

תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה ועל 

הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל, אם 

אתה עושה כן "אשריך וטוב לך" ! אשריך – בעולם 

הזה, וטוב לך – בעולם הבא.

ודבר זה רימזו חז"ל ג"כ במה שאמרו )בבא בתרא 

כה:( הרוצה להחכים )בתורה( ידרים. דרום זה נגב, 

בחי' "עלו זה נגב", וכנ"ל.

רבי  תניא  ה.(  )ברכות  חז"ל  מ"ש  בחי'  ג"כ  זה  וכל 

נתן  טובות  מתנות  שלוש  אומר  יוחאי  בן  שמעון 

יסורים  ע"י  אלא  נתנם  לא  וכולן  לישראל,  הקב"ה 

מנין?  תורה  והעולם.  ישראל  וארץ  תורה  הם.  אלו 

יב( אשרי הגבר אשר תיסרנו  שנאמר )תהלים צד, 

בה, ומתורתך תלמדנו. ארץ ישראל דכתיב )דברים 

ח-ה( בי כאשר ייסר איש את בנו, ה' אלוקיך מייסרך, 

וכתיב בתריה )שם ז( כי ה' אלקיך מביאך אל ארץ 

באהבת  ה-יט(  )משלי  בה  המקיים  ואשרי  טובה. 

תשגה תמיד.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שמעון יוסף ויזנפלד שליט"א

טעם גן עדן
              מתי אבא ואראה...?! 



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'בטחנועם השבת

אנשי מעשה נסיעותיו הקדושות של מורנו רבי נתן בחיר תלמידיו של רבינו, היו מוקדשות תמיד, 

מעבר ליעד הנסיעה עצמו, גם לקירוב נפשות. נאמנים היו עליו דברי רבינו כי בכל 

נסיעה ישנה שליחות. איזה יהודי שצריך לפגוש ולדבר עמו דיבורי אמונה.

בנסיעתו המפורסמת של מוהרנ"ת לארץ הקודש, לאחר שהיה באומן, שם השתטח 

בתפילה על ציון רבינו הקדוש, יצא רבי נתן מאומן לכיוון העיר טרוביצה, שם היה 

ריכוז של חסידי ברסלב. מלפנים גר שם המגיד הידוע רבי יקותיאל לנדא מטרוביצה, 

מגדולי צדיקי הדור שנתקרב לרבינו בעת זקנותו כשהוא משליך מעליו את השררה 

שהיתה לו עד אז ומכניע עצמו לפני רבינו שצעיר היה ממנו בעשרות שנים, כעבד 

לפני רבו. 

מוהרנ"ת הגיע לבית הכנסת של טרוביצה עם בוקר, לאחר שכבר גמרו להתפלל 

תפילת שחרית. מיד כשראו אותו חסידי ברסלב יצאו לקראתו בשמחה רבה, והודיעו 

לו: "רבי נתן, ברוך המקום שהביאכם הנה, הנה כסא של אליהו הנביא מוכן, עוד מעט 

יביאו לכאן תינוק למול, ומעלתו יהיה מוהל בוודאי". 

רבי נתן, כמו רבינו הקדוש, היה מוהל מומחה. באותה שעה התמלא שמחה רבה על 

שהקרה ה' לפני מצווה גדולה כזו. מיד התעטף בטלית והניח תפילין, הביאו את הרך 

הנולד ורבי נתן מל אותו כדת, לשמחת אבי הבן וכל המשתתפים.

כדרכו באותה תקופה, היה רבי נתן מקשר כל פרט וכל מאורע שהתרחש עמו, עם 

ארץ ישראל, ובכל דבר ראה רמז מן השמים לנסיעתו לארץ הקדושה. לאחר הברית, 

היה שרוי בשמחה עצומה, היות וקודם לכן היה מסופק אם לנסוע לטרוביצה על 

שבת, והנה עכשיו הראהו ה' יתברך כי הדבר היה בהשגחה פרטית, לזכותו במצוה 

כזאת אשר לא בכל יום מזדמנת לו בעודו נוסע בדרך, ובפרט כשנזכר מיד שמצות 

מילה יש לה שייכות וקשר נפלא עם קדושת ארץ ישראל. כי אברהם אבינו בעת 

שנצטווה על המילה אז הבטיחו ה' על ירושת ארץ ישראל לו ולזרעו אחריו, כמו 

שכתוב )בראשית יז ט( 'ואתה את בריתי תשמור ונתתי לך ולזרעך את ארץ מגוריך', 

וכן כתוב )נחמיה ט ח( 'וכרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני' וכו', שעל כן נוהגים 

לזמר 'וכרות' בעת ברית מילה.

צירופי ההשגחה הביאוהו לחדווה גדולה מאוד. "ועל ידי זה נתחזקתי והתפללתי 

בשמחה ובחיות קצת", כותב רבי נתן, "ברוך השם אשר עד כה עזרני..." 

יצחק חתן המגיד  רבי  מוהרנ"ת נשאר בטרוביצה לשבת קודש, ושבת בביתו של 

מטרוביצה, שהיה בעצמו אחד מגדולי תלמידי רבינו. בבית רבי יצחק הוגד לו, שביום 

שלישי הקרוב תתקיים עוד ברית מילה לבנו של אחד מאנשי שלומינו. 

השבת עברה על רבי נתן מתוך שמחה, בליל שבת רקד יחד עם רבי יצחק חתן המגיד, 

לאחר מכן הלכו אל ה'שלום זכר' של אותו אחד מאנ"ש והשתתפו עמו בשמחתו.

למחרת, ביום השבת, כיבדו את מוהרנ"ת לדבר, פתח פיו הקדוש ודיבר מהתורה "מי 

שיודע מארץ ישראל שטעם באמת טעם ארץ ישראל" )ליקוטי תנינא סימן מ'(. 

הימים בטרוביצה היו ימים של התרוממות הרוח עבור החסידים דרי המקום, בואו 

של רבי נתן נסך בהם התחדשות ושמחה וחיות. הוא נשאר שם עד ליום שלישי, אז 

התקיימה הברית השניה, בה הוא כובד בסנדקאות.  

ביום חמישי, לאחר שבוע שלם בטרוביצה, נפרד מחסידי ברסלב ויצא את העיר, 

כשכל אנ"ש דטרוביצה מלווים אותו באהבה ובכבוד. הוא המשיך משם לקמינקא, 

וגם שם דיבר מרבינו ומתורתו והדליק את אורו בלבות כמה מאנשי המקום. כך, בכל 

נסיעותיו קירב נפשות ועורר אותם לה' יתברך על פי דרכי רבינו הקדוש.

ברית מילה וארץ ישראל

נבא לקבל שבת פרשת שלח לאור דברי מוהרנ"ת בהלכות שילוח 
הקן הלכה ה' שבהם מתגלה איך נזכה בכח קדושת השבת למצוא 
נהיה כמרגלים שרוצים להבין הכל  ולא  ואמונה שלימה,  בטחון 

מיד.

טבע האדם "לרגל" בעצמו
הוא  ולכן  ולהבין,  לראות  ורוצה  סקרן  הוא  האדם  מטבעו 
מרגל ומעיין גם בעצמו האם הוא כמו שתכנן להיות - האם 
השיג עשירות כח גבורה וחכמה כמו שחבריו בני גילו הצליחו 
להגיע  צריכים  בו  החיים  במרוץ  אוחז  הוא  ואיפה  להשיג, 
ולהיות משהו, לפחות להגיע לרמה מקובלת להיות מוצלח, 
ולהרגיש סיפוק שעושה עם עצמו משהו שממלא ליבו חיות 
ביעד  אוחז  איפה  בעצמו  ומרגל  מעיין  האדם  וכך  והערכה. 

שקבע, ומה עליו לעשות כדי להתקדם. 
ליעד  אותנו  ומקדם  דוחף  הוא  כי  טוב,  צד  בו  יש  זה  טבע 
מסוים, אבל באותו מדה יש בו משהו שמבלבל ומפיל האדם 
מכל הצלחתו, משהו שמסתיים עם גלות ארוכה כמו בסיפור 
של המרגלים. כי מרוב מה שבודק ומסתכל על עצמו יותר 
מדי - הוא נופל בדעתו מאד, עד שכל מה שרואה הוא שהיעד 
יעדו  כל  שבעצם  רואה  ובהמשך  להשיג,  בכוחו  אין  הזה 
שהוא מבקש אינו בר השגה, והוא כנראה לא יצליח בשום 
עליו  נופל  זה  וע"י  שרצה.  האלו  החשובים  מהדברים  דבר  
יאוש וחלישות דעת, והמשך ארוך של נפילה לרגלי הכשלון 

שבולע אותו.
שדוחפים  בעצמו,  העיון  וריבוי  החכמה  ע"י  זה  כל  ובאמת 
מוכרח  עניין  זה  כאלו  לו,  שייך  שאינו  לדבר  בדווקא  אותו 
להגיע לרמה של חכמה ועשירות וכו', וכאשר בדעתו וחכמתו 
כן  שזה  רואה  עוד  ובנוסף  מההצלחה,  רחוק  שהוא  רואה 
נמצא אצל אחרים, ולו אין דרך להתקדם - בזה נמצא סכנה 

גדולה לנפש האדם. 
וכמו שהדבר הזה קיים לעניין כל מה שאדם צריך להצליח 
בגשמיות - במעמד ובכל מה שמוכרח לו, כך ענין זה עוטף 
ובדרגות  שמים  ביראת  לעלות  שרוצים  אלו  כל  גם  וקושר 
קנין התורה, שאם יסתכל בדרך זה ויראה שאחרים זכו והוא 
לא - לאן יגיע. בפרט כאשר רץ לעלות להגיע למה ששייך 
לאחרים, אע"פ שהוא יכול להבין שאין זה שייך לו כלל, בכל 
זאת החכמה והדחף מחייבים אותו לרצות בדווקא מה שאינו 
רואה  וכאשר  שלו,  שאינו  דבר  לרצות   - החכמה  דרך  בכלל 
ועי"ז  זה,  בכשלון  מדי  יותר  ומעיין  מרגל  אז  מצליח,  שאינו 

מאבד גם מה שהיה יכול לזכות, ועוד נופל לצער ומרירות. 
וכך הדבר גם לגבי הדבר שהוא עיקר האדם, שהוא - לזכות 
לתשובה ולהוציא לפועל תורה ומצות, אשר גם בזה העיקר 
ולהתחכם  לרגל  ולא  החכמות,  אחרי  להימשך  שלא  הוא 

שחייב לראות ולהבין איך ובמה ומתי יהיה הצלחתו. 

המשקל הנכון בעבודת השם
כי לעניין מה שהאדם צריך להתעורר ולרצות לזכות לעבודת 
לזכות,  מה  ויש  יעד  שיש  לדעת  צריך  אחד  מצד  השי"ת, 
וודאית שצריכין לשוב בתשובה  ידיעה  וזה אינו ספק, אלא 
ולהרבות בתורה ועבודת השם, בדרך ששייך לו, ועליו ללכת 

בדרך זה שהוא מבין מרבו. 
אבל מצד שני על האדם לדעת שאינו יודע כלל. וממילא אין 
לו לרגל ולעיין בזה איפה אוחז ומה יהיה, ועליו להיזהר מכל 

דרך שגורם יאוש וצער שמחליש דעת. 
כי אע"פ שיש להתגבר בעבודת הבורא, ולעיין להבין מה יש 
לשפר, וגם להתגבר בעקשנות וכח גדול. הרי אחרי שמשתדל 
בזה יש חכמה אמיתית אשר עיקר הצלחת האדם תלוי בזה, 
והוא - שלא לרגל האם הוא טוב או אינו טוב וכו', כי יש דרך 
והתחזקות,  בטחון  של  דרך   - כעת  בה  לבחור  שיש  אחרת 

להרים עצמו לאמונה ולא לתת ליצה"ר לרמות אותו שאינו 
עושה כלום ואינו מצליח, ולהזהר ממחשבות על ענינו ועצמו 
בו צד  כל מה שיש  ולא להגרר אחרי  וכו',  רחוק  איך שהוא 

יאוש. 
וכו',  והגשמי  הרוחני  מצבו  את  רואה  האדם  כאשר  גם  כי 
יבא  שעוד  לבטוח  רק  כלל,  יודע  שאינו  לדעת  הוא  העיקר 
הישועה. ואם השי"ת רוצה כך, הרי העיקר לעשות מה שיכול 
לקיים  שזוכה  טוב  של  נקודה  בכל  להשי"ת  קרוב  ולהיות 

הלכות השו"ע ולהתחזק ברצון טוב וכו'. 

עיקר האמונה – לדעת שאינו יודע
כך הוא  והנה כשם שזהו עיקר קיום האדם בעבודת השם, 
כי כאשר האדם נמצא  וקיום האדם לכל ענין.  עיקר החיים 
בעת צרה ואינו יודע מאין יבא עזר ישועתו, הרי חשוך וקשה 
לו מאד, וכאשר השנים עוברים בלי ישועה, ומתעכב מציאות 
הפקידה לטוב בפרנסה ובנים וכו' וכל מה שצריכים, הרי קיום 
האדם הוא רק ע"י אמונה, אמונה שמביא לבטחון שמעלה 

אותו מהצער וגלות נפשו, כדי שיוכל ללמוד ולהתפלל וכו'. 
ולפעמים ביום אחד עובר מה שעובר עד שכמעט נופל מפחד 
ודאגה. ובאמת עיקר ישועתו נמצא בכח האמונה שמתגלה 
כאשר ידע ויבין שבאמת הוא אינו יודע כלל כלל לא, ובוודאי 

השי"ת נמצא ומשגיח בכל, ויש דרך שישועתו קרובה לבא. 
השם  בחסדי  להאמין   - האמונה  פשטות  עיקר  היא  וזאת 
וכך להתדבק אז במציאות אור  ועד,  ימוט לעולם  בל  תמיד 
הישועה שיהיה, ולראות את זה ממקומו, ע"י שמבטל דעתו 
ואינו מרגל ורוצה להתחכם לראות כבר עכשיו באופן ממשי 

יותר. 
הוא  השי"ת  ידיעת  כי  דעת,  היינו  אמונה,  הוא  העיקר  כי 
סתום וגלוי, כמבואר בדברי רבינו במאמר סוד כוונות מילה 
שחתום  אבינו  אברהם  של  בריתו  שבכוח  ס"ג(  סי  )לקו"מ 
בנו, אנו יכולים לבטל האונאה והשקר של היצה"ר ולמצוא 
שהשי"ת  להבין  כח  בנו  יש  כי  ועת,  מקום  בכל  השי"ת  את 
נגלה, שאז מתגלה  יש מה שהוא  וגליא, כלומר,  הוא סתום 
החסד והצלחת הנפש בעבודת השם, ויש מה שהוא סתום 
ומכוסה, ושם צריכים לדעת שאין יודעים כלל, כי בוודאי הכל 
חסד, ובוודאי יש מה לזכות בעבודת השי"ת אז אע"פ שאינו 
מסוכן  שוא  דמיון  הכל  וכו'  ומדמה  שמרגיש  מה  וכל  יודע, 
מאד, שזה בחי' מ"ש שלום שלום לרחוק ולקרוב וכו' שעיקר 
השלום ע"י שלפעמים מבין האדם שהוא קרוב להשי"ת כי 
שמבין  ע"י  הקירבה  עיקר  ולפעמים  ולהבין,  לעשות  זכה 
שהוא רחוק, וכל מה שמבין וחושב מה שמרחק אותו זה אינו 

אמת כלל.

כשיש קושי והסתרה - צריך 
להמתין ולהאמין

מגלה  הצדיק  כי  בעולם.  הצדיק  אור  נמשך  גם   כך  והנה 
ולפעמים  תורה,  ומגלה  דעת  עלינו  מאיר  לפעמים  ומכסה, 
מבין  ואינו  קושיות  הרבה  קשה  ואז  מתכסה,  הצדיק  אור 
מאמין  רק  יודע,  שאינו  לדעת  היא  האמונה  עיקר  ואז  כלל, 
בשלימות בלי ספק כי יודע שאין יודעים ואין מבינים, ועוד 
מעט יבא הדעת והאור ע"י מה שעכשיו יאמין ויראה ישועתו 

מרחוק. 
התנוצצות  איזה  שמתנוצץ  לו  עוזר  השי"ת  כאשר   גם  כי 
הוא  שכבר  יטעה  שלא  להזהר  יש  התקרבות,  איזה  ורואה 
מה  מבין  וכבר  ולהצדיקים,  ולהתורה  להש"י  וקרוב  סמוך 
צריך להיות וכו', כי צריך לידע שכל מה שהוא מקורב ביותר 
עדיין הוא רחוק מאד מאד, אבל אעפ"כ צריך לידע שהישועה 
והחסד של כל התקרבות והתקרבות כלשהו הוא חסד נפלא, 

עדיין  אעפ"כ  אך  לנצח.  וישועתו  אמתי  התקרבות  הוא  כי 
עומד  להיות  עדיין  וצריך  ישועתו,  תכלית  מאד  ממנו  רחוק 
ומצפה הרבה לישועתו יתברך אשר בוודאי יבא, ועוד יזכה 
להיוושע בשלמות לצאת ממה שהוא צריך לצאת ולהתקרב 

למה שהוא צריך להתקרב. 
להבין  יש  ויסורים,  חסרון  בגשמיות  שעובר  מה  בכל  וכן 
שבוודאי יהיה זמן של ישועה וכו', וכאשר יש הסתר פנים יש 

רק לצפות ולבקש שבא יבא ישועתו. 

וירא את המקום מרחוק
"כי  הרהר  לא  יצחק  את  לעקוד  אבינו  אברהם  שהלך  וכמו 
מרחוק"  המקום  את  "וירא  כמ"ש  זרע",  לך  יקרא  ביצחק 
עתידין  ששם  המוריה  הר  שהוא  המקום  את  בעיניו  שראה 
זרעו לכל הגדולות והטובות, ולהכיר אותו יתברך, אבל ראה 
אותו מרחוק מאד מאד. כי אעפ"כ הלא עתה מוליך את יצחק 

לשחיטה. ואינו יודע כלל איך יתקיים. 
נאמר  למים  משה  את  שמשליכין  כשראתה  במרים  וכן 
"ותתייצב אחותו מרחוק", כי היתה מצפה שיתקיים נבואתה 
שיושיע את ישראל אע"פ שמשליכין אותו עתה אל המים, 

אע"פ שזה רחוק ואינו מובן. 
ובפרטי פרטיות אשר  ובפרטיות  וכן הוא בכל דור בכלליות 
א"א לבאר. כאשר עובר על עם ישראל מה שעובר, ובכל פעם 
שעשה  והנפלאות  הטובות  לכל  מספר  ואין  עוזר,  השי"ת 
לאבותינו ולנו עד היום הזה, כמו שאנו מודים ומהללים על 
ניסיך שבכל יום, אעפ"כ עדיין אנו רחוקים מתכלית הישועה 
מאד, ואנו רואים אותה רק מרחוק, בבחי' מרחוק ה' נראה לי 
החסדים  לראות  הדעת  מאיר  אין  אם  ואפי'  דייקא.  מרחוק 
והנפלאות שבכל יום, מתחזקים באמונה שאין יודעים כלל. 
כמו שאמר רביה"ק "גאט איז גרויס וכו'" השי"ת גדול גדול, 

ואין יודעים כלל. 
יכול  שהאדם  ומה  הנפש  רפואת  עיקר  נמצא  דייקא  ובזה 
להתקרב יותר כל אחד לפום דרגתו, כאשר רק עי"ז יכולים 
היאוש  למרירות  ליפול  ולא  האדם  על  שעובר  מה  לעבור 
עובר  כאשר  גם  עמדו  על  להישאר  להתחזק  רק  והמדמה, 
לו  יש  כי  יחד,  והכל  ובפרט  בכלל  בגשמיות  וגם  ברוחניות 
דאורייתא  שהלחם  וגו'",  לחמה  תביא  "ממרחק  מ"ש  בחי' 
שלום  "שלום  בבחי'  דייקא,  המרחק  ע"י  רק  לקבל  א"א 
לזכות,  שרוצה  מה  יודע  כן  אחד  שמצד  ולקרוב",  לרחוק 
ומה שמתגבר בכל יום בתורה ועבודה, וברור לו דרכי עבודת 
כל מה שעובר הרי  בלי ספק, אבל מצד שני לעניין  השי"ת 
יודע שאינו יודע כלל, רק מאמין ורואה באור האמונה ישועתו 
בדרך שמגרש כל דאגה וצער, ונותן בלבו שמחה בכל נקודה 

טובה שיש בו בכל הארה שכבר זכה לטעום. 
וההתרחקות  רחוק,  שהוא  יודע  קרוב,  הוא  כאשר  גם  כי 
תכלית ההתקרבות, כי כשיודע שהוא רחוק מאד הוא דייקא 
ותיכף שסובר שהוא  ית' בתכלית ההתקרבות,  מקורב אליו 
רואה  רחוק  מרגיש  כאשר  גם  ולכן  מאד,  רחוק  הוא  קרוב 
להיות קרוב ע"י כל נקודה טובה. וגם כאשר קרוב אינו נופל 

ואינו מפחד ממה שיכול לראות וכו'.
וגם כאשר אנו זוכים להיות קרובים להשי"ת בפשטות התורה 
וקיום כל הלכה, אנו יודעים שעדיין אין אנו יודעים אמיתת 
רצון השם בתורה ומצות רק ע"י התקרבות להצדיק. וכמה 
הרי  בהצדיק,  ודבוקים  קרובים  להיות  בנקל  יכולים  שאנו 
מאד,  מאד  מאתנו  ונעלמים  סתומים  הם  הצדיקים  באמת 
אלינו  ונגלים  וסמוכים  קרובים  ממש  הם  באמת  זאת  ובכל 
אלינו  וקרובים  וסמוכים  נגלים  שהם  כמו  להיפך,  וכן  מאד. 
מאד,  מאתנו  ונשגבים  ונעלמים  רחוקים  הם  כן  כמו  מאד, 
וכל מה שעובר על האדם ומפילו הוא רק ע"י  יסוד הדעת.  זה 

שמתעקש שכן יודע. 

וזהו עיקר המשכת אור הדעת והאמונה, שעי"ז יכול האדם 
וריחוק שלא  לעמוד קיים בכל מה שעובר עליו ובכל נסיון 

יהיה כמו המרגלים רק יראה באור האמונה.

המשכת האמונה משבת קודש
השבת,  ביום  הוא  כראוי  האמונה  אור  המשכת  עיקר  והנה 
כמובא בדברי רבינו הנ"ל ע"פ מ"ש וינח ביום השביעי וגו', כי 
בשבת אנו זוכים לטעום טעם של דעת שמעלה אותנו להיות 
קרוב להשי"ת תמיד, גם כאשר נמצא חושך והסתרה, כי בו 
מתגלה אור האמונה השלימה שמאיר מאור הדעת, אשר בו 
נמצא מנוחה ושמחה, אור שתמיד מאיר על כל יהודי למצוא 

פדיון משאת ואנחה. 
שבאורם  קודש  שבת  נרות  מדליקים  השבת  בכניסת  ולזאת 
מתנוצץ עלינו המשכת הדעת וקדושת השבת, כי כאשר אז 
נכללים כל העולמות ועולים, מתגלה הארת האמת הברורה, 
מציאות הדעת שהוא תכלית ההצלחה, שהשי"ת ברא הכל 
בששה ימים ונתן לנו תורת אמת, שלאורה אנו יודעים איך 
לעבוד לפני השי"ת בשמחה, להאיר נפשנו במתיקות התורה, 

ולהתדבק בהשי"ת בתפילה, כי "נשמת כל חי תברך וכו'". 
זוכים  ואנו  האמיתי,  הדעת  עלינו  נמשך  השבת  באור  כי 
שירות  ותפילה  תורה  של  אור  השם-  חסדי  לנפלאות 
ותשבחות, ונר הדעת מאיר עלינו אור דברי רבינו ז"ל להבין 
בדרכי עבודת השי"ת, להבין איך להתדבק בשכל ופנימיות 
כל דבר, לקשר הכל להשי"ת ע"י המחשבה דיבור ומעשה, כי 
מתגלה נר של הארת האמת שמקרב להשי"ת באור הדעת 

הגדול אשר אנו עולים ומתעלים באורה במשך יום השבת. 
להשתמש  מותר  שבת  נר  כי  ושמחה.  עונג  מתגלה  ועי"ז 
לאורה, היינו להבין איך להתענג בנועם אור השבת בסעודות 
ספרי  בלימוד  אלקות  והשגת  תורה  בדברי  ולהבין  שבת 

הצדיקים, כי אור הנר מאיר ומקרב הכל השי"ת. 
והנה בנוראת אור נר זה, נכללים כוחות כל הנרות דקדושה 
בחי' נר המנורה ונר חנוכה, אשר בכוחם אנו זוכים גם לקבל 
אור  בחי'  לאורה,  להשתמש  שאסור  נאמר  עליו  אשר  אור 
גדול מאד שנמשך גם למטה מאד, לדעת שגם כאשר הוא 
מרגיש רחוק מאד - יש נר שמאיר להודיע שהוא קרוב מאד, 
גבוה  יש אור של אמונה שנמשך ממרחק מאד, ממקום  כי 
מאד, כדי שנזכה למצוא האמונה גם מרחוק, למצוא אמונה 
שמצד  הנכון,  במשקל   - והאמונה  הדעת  כלליות   - שלימה 
יודע כלל, שזה בחי' אור  ומצד שני מבין שאינו  יודע,  אחד 

השבת עליית האמונה והדעת וכו'. 
ובשבת מתגלה דרכי הדעת שמראים לנו איך להעלות הכל 
האמונה  בנפשנו  מאיר  ובייחוד  החיים,  באור  לאור  לשרשו 
לעמוד   - האור  עצם  נעלם  כאשר  גם  להתחזק  איך  להבין 
להגרר  ולא  אז,  גם  הזה  הנורא  האור  על  היטב  ולהסתכל 
אחרי שום חושך והסתרה, רק להתבונן על הנפלאות וניסים 
שהשי"ת עושה עמנו בכל יום, למצוא היראה והשמחה של 

שבת תמיד. 
"אשת  ומזמרים  השבת  מקבלים  הנרות  שלאור  מה  וזה 
חיל מי ימצא וגו'", היינו מי ימצא הדרך להתדבק במתיקות 

וכו'  שבוטח  ע"י  וכו',  רחוק  כאשר  גם  והאמונה  היראה 
ותמיד יודע שיש טוב ולא רע, כי כל מה שעובר על האדם 

כי  ו"ממרחק תביא לחמה",  "כאניות סוחר",  הוא בבחי' 
וכו',  רחוק  לנסוע  צריך  האדם  המעשה  ימי  בששת 

אבל בשבת אנו מקבלים כח הקדושה וכבר מאיר 
תורה  של  ללחמה  יזכה  עי"ז  שדייקא  בליבו 

של  וענג  להשמחה  נזכה  ועי"ז  וכו', 
שבת קודש.



בני הנעורים
שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול

עלהו לא יבול

דיני צירוף בצק ומאפה לשיעור חלה )ד(
ל'שיעור  להצטרף  יכולים  מאפים  או  שבצקים  בארנו  הקודמים  במאמרנו 

חלה' כשהם מונחים במקום אחד, ועתה נבאר 'מה נחשב מקום אחד'.
'תוך',  לו  שיש  בכלי  כשמונחים  רק  הוא  המאפים  או  הבצקים  שיצורפו  כדי  א. 
כלומר כל כלי עם דפנות או שיש בו בית קיבול, כמו: קערה, קופסה, סיר, )פשוט 
מהפוסקים( וכן תבנית, מגש עם דפנות, אף שהדפנות הם נמוכות )מאירי פסחים מח: 

לגמרי  אחד  מאפה  יבלוט  שלא  להזהר  צריך  בזה  אמנם  קלד(.  ו  בכורים  אמונה  ודרך 

החוצה )וכמ"ש במאמרנו הקודם(. וכן שקית מכל חומר שהוא, כולל ניילון או נייר )דרך 
אמונה שם שכ"ד הגריש"א(. ובהמשך נבאר האם יכולים לצרף מאפים המונחים בארון, 

מקרר, מקפיא.
ב. אבל כלי שאין לו תוך, כמו שולחן או מגש או מדף שטוח לגמרי, אינו מצרף את 
המונח עליו, ופטורים מהפרשת חלה )ראה בלקט העומר ו ג ובהערה ט, שהסכמת האחרונים 

אפילו בארץ ישראל. וכ"מ בשבט הלוי ז קעז ו. הליכות שלמה פסח ז בד"ה כד(. 

חושש  וכן  בזה.  נסתפק  )הרשב"א  לחומרא  שמצרף  לחשוש  יש  ישראל  שבארץ  וי"א  ג. 
הב"ח, להבנת הכף החיים תנז כד ולק"ה שם. ערך שי שכה. מלוא העומר שכה ב. וכ"מ בערוך השלחן שכה 

ד. מסקנת הכה"ח(. ולמעשה: 

והמחמיר  פוסקים(.  הרבה  )וכדעת  לסמוך  מי  על  לו  יש  להפריש  שלא  המיקל  )א( 
להשתדל  שיש  וי"א  המחייבים(.  )וכדעת  ברכה  עליו  תבוא   – ברכה  בלי  להפריש 
להניחם במקום שיתחייבו בחלה בוודאות ולהפריש חלה עם ברכה )מלוא העומר. 
עם  לכסותם  יש  שלפחות  נראה  אפשרות,  אין  ואם  כן(.  לעשות  חיוב  שהוא  שם,  כה"ח 

מפה, ולהפריש חלה בלי ברכה )כי אז י"א שמתחייבים וכמ"ש להלן(.
)ב( ואם הפרישו רק לחומרא וכאמור – יש להזהר שאם אחר כך יהיו מונחים 
ברכה  בלי  אבל  שוב,  להפריש  יצטרכו  אז  בוודאות,  שמתחייב  במקום  יחדיו 
לפוסקים  לחשוש  יש  ומאידך  כלל,  הועילה  לא  הקודמת  וההפרשה  בחלה  עתה  רק  נתחייבו  לרוה"פ  )כי 

שנתחייבו גם מקודם, וכמ"ש במלוא העומר שם(. 

הוא  ועכשיו  בוודאות,  שמתחייבים  במקום  כך  אחר  שהונחו  נזדמן  אם  )ג( 
שבת או יו"ט שאז אסור להפריש חלה בארץ ישראל – אזי אם לא הפרישו כלל 
י"א שמותר לאכול  מקודם, אסור לאכול מזה. אבל אם הפרישו כבר לחומרא, 
בלי הפרשה. ולמעשה יתכן להקל רק בשעת הדחק גדול )בלק"ה שם מערך שי בשם 
מנחת יהודה, שמתיר. ויש חולקים. ובמנחת שי סימן יג ב, מיקל רק כשאין לו מה לאכול רק זה. ובפרט אם 

הפרישו בכיסוי מפה(.

ג. כמו כן אפשר לצרף אותם 'בסדין או מפה', כדלהלן:
)א( מניחים את הבצקים או המאפים על סדין או מפה, ומרימים את קצות הסדין 
או המפה ומכסים אותם גם מלמעלה )שו"ע שם, ש"ך ה(. ואין צורך שהמפה תכסה 

אותם גם מהצדדים )פרמ"ג תנז משב"ז א ושאר פוסקים(.
)ב( מפה זו יכולה להיות גם מניילון או כל חומר אחר )שבט הלוי י קצב, שאין הדבר תלוי 

אם ראוי לקבל טומאה(. ואפילו מפה חד פעמית )פשוט מטעם הנ"ל(.

)ג( י"א שדוקא אם עושים כן בסדין או מפה אחת, אבל אין מועיל אם יניחו אותם 
י"ל  ומסברא  הפוסקים.  לשון  מריהטת  וכ"מ  ג.  ד  לחם  )חלת  שניה  מפה  עם  ויכסו  אחת  מפה  על 

שהוא כדי שיהיה כעין כלי(.

מחלוקת  לגמרי,  שטוח  מדף  או  מגש  או  שולחן  על  המונחים  מאפים  או  בצקים  )ד( 
הפוסקים אם מועיל אם יכסו אותם בסדין או מפה וכדומה רק מלמעלה מבלי שיהיה 

גם מלמטה. ולכן לכתחילה אין לצרפם באופן כזה. ואם בכל זאת עשו כן, אי אפשר לברך 
על צירוף כזה. ואם הפרישו באופן כזה, ושוב נזדמן שמונחים במקום שמתחייב בודאות, יש 

להחמיר ולהפריש שוב בלי ברכה )י"א שאינו מועיל: פשטות המהרי"ל המובא בש"ך. פרמ"ג שם. דרך החיים נג ג. חלת 
לחם שם. וי"א שמועיל: הסמ"ג להבנת הביה"ל תנז ד"ה והסל. וכן פסקו: מחצית השקל תנז ג ד"ה ונראה. ערוה"ש שכה ה. כה"ח שם 

כה, שלכתחילה יש לצרף כהוגן אבל כשאין אפשרות מועיל. ובמקדש מעט שכה ט, נראה שמצדד שמצרף. ובביה"ל שם וכן בדרך אמונה שם 

קלח, שצ"ע למעשה. ולכן נראה שיש להחמיר לשני הצדדים(.

הלכה פסוקה
  מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 2.30 אחה"צ(

איך זוכים להרגיש בשבת הרגשת התעלות, להבין שהוא יום שונה, 

לא כמו עוד יום של ימות החול?

ששת  לשאר  המשך  יום  עוד  לא  אחר,  יום  באמת  הוא  קודש  שבת 

ימי החול. אלא שצריך זכות להרגיש את קדושת היום, וכמו שרביז"ל 

אמר )שיחות הר"ן סעיף רנ"ד(: שהשבת דומה לחתונה גדולה מאד 

ושמחים ומרקדים שם הרבה מאד מאד בשמחה וחדוה גדולה. ועומד 

אחד ומלביש עצמו בבגדיו היקרים ורץ מהרה ורוצה להכנס ולשמוח 

שם. אבל צריכים זכייה שיוכל לראותו מן החרכים מתוך סדק קטן.

אך כאן עולה שאלה לאדם, האם באמת כל אחד יכול להרגיש קדושת 

שבת? והתשובה היא, שאכן כן, השבת ניתנה לכל יהודי באשר הוא, 

יותר בבורא עולם, אלא שיש הנהגה  יוכל להדבק  בו  יום  לו  שיהיה 

פשוטה ומעשית, שעל ידה יוכל 'כל אחד ממש' להרגיש קצת יותר 

התעלות בשבת קודש.

והוא: 'שמירת הדיבור' בשבת קודש, וכמו שדרשו חז"ל את הפסוק 

'ודבר דבר' שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול.

הרגשי  ועל  שבמח  המחשבות  על  להשפיע  גדול  כח  לו  יש  הדיבור 

דברים  מדבר  וכשאדם  הנפש,  של  התגלות  הוא  הדיבור  כי  הלב. 

את  מחזק  הדיבור  כח  אזי  מהם,  שטרוד  דברים  או  עליהם  שחושב 

המחשבות שיהיה יותר עסוק בהם.

ולכן מי שרוצה בשבת קודש להכנס קצת יותר לשמחה ורוגע, לעורר 

מאוד  ישתדל  אזי  ה',  של  המציאות  הוא  הבריאה  שכל  הזכרון  את 

ואין  חול.  ביום  אותו  המטרידים  ענינים  בשבת  לדבר  שלא  מאוד, 

צריך לומר ענינים שעל פי הלכה אסור לדבר מהם בשבת קודש, כמו 

עניני מסחר ומשא ומתן וכדומה, אלא אפילו סתם שיחות חולין של 

ששת ימי החול, הם המונעים הגדולים והעקריים שלא יהיה יכול 

להרגיש קדושת שבת.

****

איזה  להם  יש  ה'  ועובדי  צדיקים  שרק  נדמה  פעמים 

כל  כי  כן,  הדבר  אין  אבל  קודש,  בשבת  הרגש 

יהודי יכול להרגיש דביקות בה', 

רק  כאשר  וממילא  ממעל,  אלוק  חלק  הוא  יהודי  של  נשמה  שהרי 

יידבק באור נשמתו יהיה יכול להרגיש דביקות עצומה בהשי"ת, אלא 

להספיק  וצריך  האדם,  טרדות  רבו  בהם  החול,  ימי  ששת  שמחמת 

וכדומה,  אחרים  מאנשים  מחשבות  חושב  או  דברים,  ולסדר  ולרוץ 

ומהמלחמות שהולך בעולם וכו', הם אלו אשר בעיקר מבלבלים את 

האמונה הפשוטה שאין עוד מלבדו, ומלא כל הארץ כבודו.

כי כך ברא השי"ת את העולם שבכל יום ויום יתגברו בלבולים חדשים 

שמאין מניחים מנוח לנפש להתדבק בשורשה, לזכור את ה', ולהדבק 

שמה,  ושבת  גדולה  מתנה  השי"ת  לנו  נתן  כך  לשם  דווקא  אבל  בו. 

יותר  זה, כל עולם העשייה עולה ומתעלה, והאדם קרוב  אשר ביום 

לאור הרוחני של נשמתו, אלא שמחמת שהאדם ממשיך את עסקי 

החול שלו, להחזיק בכח בעשייה, על כן קשה לו להרגיש זאת בשבת. 

כל  כאילו  לחשוב  האדם  צריך  קודש  שבשבת  חז"ל  אמרו  כן  ועל 

מלאכתו עשויה, לצאת מכל הטרדות וכל דבר שמפריע את מנוחת 

הנפש והשלוה, להדבק במחשבות של אמונה.

****

ועל כן אף שבוודאי יש עבודה שלמה בשבת קודש ויש כמה וכמה 

שנבאר  וכמו  ומהותה,  השבת  קדושת  את  לבאר  רביז"ל  של  תורות 

בעז"ה בהמשך המאמרים, אך דבר ראשון יש עצה פשוטה ומעשית, 

אשר אין צריך לזה דרגא של דביקות, והוא, להשתדל לדבר בשבת על 

נושאים אחרים, רוחניים יותר. 

פיו  ינצור  זאת  אינו מרגיש שום הרגשה של התעלות, בכל  וגם אם 

בשבת בכל עת שרוצה לשוחח על דברים של ימי החול, ולברוח מכל 

אסיפת אנשים המפטפטים דיבורי חול. 

ואל יחשוב שהוא דרגות של עובדי ה', כי יש הרבה סיפורים על אנשים 

פשוטי עם שהיו עובדים כל השבוע ועסוקים וטרודים בעסקי חולין 

שבחולין, אך בשבת קודש קבלו על עצמם לשמור הדיבור, לדבר רק 

דיבורים קדושים, לדבר תורה ותפילה, לזמר זמירות שבת וכו', וממש 

ראו בחוש, איך שבמשך הזמן קבלו איזה הרגש רוחני בשבת קודש. 

)ועיין עוד בליקו"מ סי' ב' תנינא מענין אחדות הפשוט המתגלה בכח 

השבת קודש על ידי שמירת הדיבור(  
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הרה""ח ר'  אברהם צבי גלינסקי   שליט"א
מודיעין עילית

רגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

500 גליונות נתרמו

לעילוי נשמת

האשה גילה בת גבריאל ושפרה ע"ה

נלב"ע כ"ט סיון תשע"ד

ת.נ.צ.ב.ה.

הר"ר שלמה ישראל קז'וקין הי"ו  - וויליאמסבורג

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

יפוצו מעיינותך חוצה
השבוע הצלחנו בעז"ה ובזכותכם 

להגיע לפרדס חנה

בשבוע הבא אנו מעוניינים להגיע גם
לישוב נצרת

אולי אתה תביא אותנו לשם?
0548418146

פרדס חנה

הר"ר  אהרן זיידה הי"ו 
אלעד

לרגל השמחה השרויה בבית ידידו
הר"ר שמעון רובינשטיין  הי"ו 

לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח נחמן הי"ו
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה

הר"ר נתן )בר"ש( גבאי הי"ו - ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר דניאל הינדי  הי"ו  - ירושלים

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

 הר"ר יוסף ווגל הי"ו  - צפת

לרגל שמחת הולדת הבן

בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

הר"ר רוני מיכאלי  הי"ו  - צפת
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